
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ons ideaalbeeld is dat iedereen in Nederland langdurig gezond kan leven. We willen 
dat meer mensen gezonde keuzes maken, zodat zij zich vitaal voelen en minder risico 
lopen om (opnieuw) hart- en vaatziekten te krijgen. Samen met anderen willen we 
nieuwe mogelijkheden ontwikkelen om mensen te helpen hun hart gezond te houden. 
  

Nieuwe manieren om een gezonde leefstijl lang  
vol te houden 

Ambitie en strategie anno 2021 
Thema 5 Onderzoeksagenda voor hart- en vaatziekten 
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De ambitie van de Hartstichting is het halveren 
van de verwachte stijging van de ziektelast als 
gevolg van hart- en vaatziekten in 2030, zodat 

een gezond kloppend hart voor iedereen 
binnen handbereik komt en meer mensen 

langer leven in betere gezondheid. 
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Voorwoord 
 
In Nederland leven op dit moment 1,5 miljoen hart- en vaatpatiënten.1 In 2030 zal het aantal 
mensen dat te maken krijgt met chronische hart- en vaatziekten naar verwachting gestegen 
zijn naar 1,9 miljoen. Ook de ziektelast van hart- en vaatziekten zal de komende jaren sterk 
stijgen. 
 
Samen met verschillende partners op het gebied van onderwijs, onderzoek, zorg en beleid 
probeert de Hartstichting dit tij te keren. Samen werken aan concrete oplossingen om ieders 
hart zo sterk mogelijk te houden of te maken. Stap voor stap en op verschillende fronten 
bouwen aan een hartgezonde samenleving, samen met medewerkers, patiënten, naasten, 
vrijwilligers, donateurs, zorgprofessionals, wetenschappers en partners. 
 
Daarom heeft de Hartstichting in 2014 het initiatief genomen om samen met wetenschappers, 
zorgprofessionals, patiënten en de Nederlandse samenleving een ambitieuze 
onderzoeksagenda te ontwikkelen voor het cardiovasculaire onderzoeksveld. Een nieuwe 
aanpak met als ultiem doel het realiseren van wetenschappelijke doorbraken waar de 
samenleving behoefte aan heeft én die grote impact hebben op het leven van mensen met 
hart- en vaatziekten en hun naasten. 
 
Om dit doel te realiseren is samenwerking essentieel. Samenwerking tussen artsen, 
onderzoekers, bedrijven, de overheid, vrijwilligers, donateurs en patiënten. Voor een snelle 
toepassing van de resultaten van onderzoek is samenwerking met startups en biotech- en 
farmaceutische bedrijven van belang. Daarnaast is samenwerking tussen consortia van belang 
om nog meer stappen te kunnen zetten om complexe vragen te beantwoorden. 
 
De Hartstichting heeft in 2019 en 2020 een tussentijdse evaluatie uitgevoerd waaruit blijkt 
dat er belangrijke vorderingen zijn gemaakt. Toch blijft verdere intensivering van de 
samenwerking met bovenstaande partijen van groot belang. De Hartstichting nodigt dan ook 
alle partijen die dit willen en kunnen uit om bij te dragen aan het mogelijk maken van het 
onderzoek dat nodig is om de doelen uit deze onderzoeksagenda te verwezenlijken. 
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1. Inleiding 
 
In juni 2014 is de onderzoeksagenda voor hart- en vaatziekten in Nederland bekend gemaakt. 
Op initiatief van de Hartstichting is deze onderzoeksagenda ontwikkeld in overleg met 
wetenschappers, zorgprofessionals en de Nederlandse samenleving. Voor het eerst werd de 
maatschappij zo grootschalig betrokken bij het bepalen van een onderzoeksagenda. Een 
toelichting op dit proces vindt u in bijlage 1. 
 
De vijf thema’s van de onderzoeksagenda zijn: 
 

 
 
Multidisciplinair samengestelde werkgroepen hebben elk één van de vijf thema’s verder 
uitgewerkt. Dit leidde dit tot het formuleren van een ambitie, uitdagende doelstellingen en de 
belangrijkste onderzoeksvragen om voorgaande te bereiken. Per thema is dit opgetekend in 
een themabeschrijving. 
 
De Hartstichting heeft zich gecommitteerd aan de onderzoeksagenda en acht het daarom van 
belang om – enkele jaren verder waarin zowel op medische vlak als op het gebied van 
wetenschappelijk onderzoek veel gebeurd is – een tussentijdse evaluatie uit te voeren. In 
samenwerking met experts uit het veld heeft dit in 2019 en 2020 plaatsgevonden. Het doel 
was in kaart te brengen wat er de afgelopen vijf jaar in gang is gezet en wat dit tot nu toe heeft 
opgeleverd. Een toelichting op dit proces vindt u in bijlage 2. 
 
Op basis van de tussentijdse evaluatie is de vraag beantwoord of de strategie bijgesteld moet 
worden om zo te komen tot een geactualiseerde aanpak voor de komende vijf jaar. Met deze 
informatie zijn geactualiseerde themabeschrijvingen opgesteld. Voor u ligt de nieuwe 
beschrijving van het vijfde thema ‘Nieuwe manieren om een gezonde leefstijl lang vol te 
houden’. Dit document vervangt de eerder verschenen versie van december 2015. 
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2. Waarom zijn nieuwe manieren om een gezonde leefstijl lang vol te houden 
belangrijk? 
 
In Nederland leven veel mensen met een verhoogd risico op een hart- of vaatziekte. Niet 
iedereen is zich hiervan bewust of weet hoe hij zijn eigen risico kan verlagen. Een gezonde 
leefstijl (niet roken, voldoende bewegen, gezonde voeding en vermijden van langdurige 
stress) verlaagt het risico op hart- en vaatziekten, maar veel mensen vinden het lastig om een 
gezonde leefstijl lang vol te houden. 
 
Ook als mensen al een hart- of vaatziekte hebben (gehad), blijft het moeilijk om gezond te 
leven. Daarmee lopen ze een verhoogd risico om nogmaals een hart- of vaatziekte te krijgen 
en verminderen ze de kans op volledig herstel. Revalidatie helpt mensen hun leven weer op te 
pakken en hun leefstijl te verbeteren. Revalidatiepatiënten leren bijvoorbeeld om meer te 
bewegen, beter om te gaan met stress, gezond te eten en om te gaan met de beperkingen die 
de hart- of vaatziekte met zich meebrengt. Toch houden veel patiënten een gezonde leefstijl 
na afloop van de revalidatie niet zelfstandig vol. 
 
Als we iedereen kunnen motiveren om te kiezen voor een gezonde leefstijl en mensen kunnen 
helpen deze lang vol te houden is er veel winst te behalen in de strijd tegen hart- en 
vaatziekten. Uiteindelijk helpt een gezonde leefstijl niet alleen hart- en vaatziekten te 
voorkomen, maar ervaren mensen ook een verhoogde kwaliteit van leven en meer vitaliteit. 
 
Uitdagingen 
Veel mensen vinden het langdurig volhouden van een gezonde leefstijl moeilijk. Hoe kunnen 
we hen daar toch toe verleiden zodat zij zich vitaler voelen en het risico op hart- en 
vaatziekten afneemt? Interventies en ondersteuning die beter aansluiten op de persoonlijke 
situatie van mensen zullen hen eerder motiveren om hun leefstijl aan te passen op weg naar 
een duurzaam gezonde leefwijze. 
 
Ook binnen de revalidatie liggen kansen om mensen aan te zetten tot een gezondere leefstijl. 
Beter maatwerk is nodig zodat meer mensen kiezen om deel te nemen aan revalidatie of een 
leefstijlprogramma en ook na afloop van het programma begeleiding kunnen ontvangen om 
de nieuwe leefwijze vol te houden. 
 
Implementatie 
Onderzoek naar de determinanten van gezond leven en interventies die dat bevorderen vindt 
veelvuldig plaats. Maar de ontwikkelde aanpak moet ook in de praktijk werken en toegepast 
worden. Toch is implementatieonderzoek onderbelicht gebleven. Het succesvol toepassen van 
innovatieve leefstijlinterventies vraagt om een intensieve samenwerking met en tussen 
onderzoekers, beleidsmakers, onderzoek financiers en expertise en betrokkenheid vanuit 
nieuwe sectoren zoals de creatieve en technologische sector. 
 



Onderzoeksagenda voor hart- en vaatziekten | Thema 5 Nieuwe manieren om een gezonde leefstijl lang vol te houden 
7 

Urgentie anno 2021 
Uit onderstaande tabel blijkt dat nieuwe manieren om een gezonde leefstijl lang vol te houden 
nog steeds een actueel en relevant thema is. 
 

2012 2014 – 2020 
Slechts 58,5% van de Nederlanders van 
12 jaar en ouder voldoet aan de 
Nederlandse Norm Gezond Bewegen2 

Slechts 52,9% van de Nederlanders van 
18 jaar en ouder voldoet aan de 
Beweegrichtlijnen (2020)3 

Adolescenten zitten of liggen gemiddeld 
meer dan 9 uur per dag, volwassenen 
meer dan 6 uur4 

Jongeren tussen 12 en 17 jaar zitten 
dagelijks gemiddeld 9,6 uur, voor 
volwassenen is dit 9,3 uur (2019)5 

Van de mensen van 15 jaar en ouder 
rookt 26%, van de jongeren van 10-19 
jaar rookt 11% dagelijks6 

Van de mensen van 18 jaar en ouder 
rookt 20,2%7 (2020), van de leerlingen 
van 12-16 jaar rookt 2% dagelijks 
(2019)8 

 

Tabel 1. Cijfers met betrekking tot leefstijl in Nederland tussen 2012 en 2020 

De Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) uit 2000 is vooral gericht op 
het onderhouden van gezondheid. De norm definieert een minimaal niveau van 
bewegen dat nodig is om gezondheidswinst te behalen. 

Jeugdigen (4-17 jaar): Dagelijks in zomer en winter in totaal minimaal één uur 
ten minste matige lichamelijk activiteit, waarbij minimaal twee keer per week 
kracht-, lenigheid- en coördinatieoefeningen. Volwassenen (18-55 jaar): In 
totaal minstens een half uur per dag minimaal matig intensieve lichamelijke 
activiteit, op minimaal 5 dagen per week. Ouderen (55+): Dagelijks in totaal een 
half uur matig intensief bewegen op minimaal 5, maar liefst 7 dagen per week. 

De Beweegrichtlijnen geven advies over de hoeveelheid lichaamsbeweging die 
nodig is voor een goede gezondheid. Op verzoek van het ministerie van VWS 
heeft de Commissie Beweegrichtlijnen van de Gezondheidsraad in 2017 een 
update gedaan op basis van nieuwe wetenschappelijke inzichten. Met deze 
update zijn de vroegere beweegnorm van 30 minuten beweging per dag (de 
NNGB), de combinorm en de fitnorm aangepast en samengevoegd in de 
beweegrichtlijnen. 

Richtlijn voor kinderen van 4 t/m 18 jaar: 

О 1 uur per dag matig intensief bewegen 
О 3 keer per week spier- en botversterkende activiteiten 

Richtlijn voor volwassenen en ouderen: 

О 2,5 uur per week matig intensief bewegen 
О 2 keer per week spier- en botversterkende activiteiten 
О balansoefeningen voor ouderen 
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3. Ambitie, doelstelling, subdoelen en onderzoeksvragen 

 
De ambitie met betrekking tot nieuwe manieren om een gezonde leefstijl lang vol te houden 
luidt: 
 

‘Ons ideaalbeeld is dat iedereen in Nederland langdurig gezond kan leven. We willen 
dat meer mensen gezonde keuzes maken, zodat zij zich vitaal voelen en minder risico 

lopen om (opnieuw) hart- en vaatziekten te krijgen. Samen met anderen willen we 
nieuwe mogelijkheden ontwikkelen om mensen te helpen hun hart gezond te houden.’ 

 
Om de ambitie te bereiken zijn in 2014 de volgende drie doelstellingen vastgesteld: 
 
1. Drie nieuwe manieren om een gezonde leefstijl lang vol te houden 
In 2025 zijn er tenminste drie in de praktijk bewezen effectieve, innovatieve en toegankelijke 
methoden waarvan de ontwikkeling mede is toe te schrijven aan de Hartstichting, die drie 
specifieke doelgroepen helpen om langdurig gezond te leven. 
 
2. Leefstijlbegeleiding op maat voor mensen met hart- en vaatziekten 
In 2020 is er een nieuw aantrekkelijk, effectief en toegankelijk concept van – of in aanvulling 
op – revalidatie dat hart- en vaatpatiënten helpt om langdurig gezond te leven. Dit concept is 
dermate aantrekkelijk, effectief en toegankelijk dat: 
 

a. In minimaal 10 (zorg)regio’s wordt leefstijlbegeleiding op maat voor mensen met hart- 
en vaatziekten aangeboden.  

 
In 2025 worden in minimaal 10 (zorg)regio’s leefstijlbegeleiding op maat voor mensen 
met hart- en vaatziekten aangeboden en vergoed. 
 
b. Meer mensen met hart- en vaatziekten nemen deel aan leefstijlbegeleiding op maat en 

houden dit langdurig vol.  
 
In 2025 maken minimaal twee van de drie patiënten met een indicatie voor revalidatie 
gebruik van het (nieuwe) aanbod voor revalidatie en/of leefstijlbegeleiding dat aansluit bij 
hun persoonlijke behoeften. Minimaal twee op de drie patiënten die deelnemen aan het 
nieuwe aanbod houden in elk geval het voor hen meest relevante onderdeel van een 
gezonde leefstijl minstens een jaar vol. Met de onderdelen bedoelen we niet roken, 
voldoende bewegen en gezond eten. 
 
Voor het bereiken van onze ambitie is op de langere termijn een integraal andere aanpak 
van belang. Daarom streven we naar: 
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3. Nationale samenwerking in preventie- en leefstijlonderzoek 
In 2017 wordt er nationaal samengewerkt in onderzoek naar leefstijl en preventie. Dit leidt 
tot betere uitwisseling van bestaande kennis en tot innovatieve multidisciplinaire 
onderzoeksprojecten waarbij coördinatie en afstemming op nationaal niveau plaatsvindt. 
 
Om de geformuleerde doelen te bereiken zijn drie zaken nodig: 
 

1. Het is van belang dat er multidisciplinaire onderzoeksprogramma’s worden 
ontwikkeld, gericht op specifieke doelgroepen en gericht op meerdere 
leefstijlaspecten, waarbij de latere reguliere toepassing van de ontwikkelde methodes 
vanaf het begin een belangrijke rol speelt. Het bundelen van krachten van 
verschillende disciplines, onderzoeksgroepen en met gebruikers die de resultaten 
kunnen implementeren is hiervoor essentieel. Onder deze gebruikers verstaan we ook 
bedrijven. 
 

2. Er moet ruimte zijn voor kleinere onderzoeksprojecten om effectieve methodes te 
ontwikkelen gebaseerd op moderne (informatie, communicatie) technologie. Dit is ook 
mogelijk binnen grotere programma’s. Dergelijk onderzoek kan baat hebben bij 
inzichten uit het projectmanagement van innovatieve ICT projecten om in relatief 
korte tijd meerdere invalshoeken te onderzoeken. 

 
3. Naast financieren van (preventief- en leefstijl) onderzoek met toepassing in het vizier 

is meer nationale coördinatie op dit terrein wezenlijk. Betere kennisuitwisseling, met 
meerdere partijen optrekken bij het programmeren van onderzoek en bevorderen van 
implementatie kan de versnippering die er op dit front is ombuigen. Er is immers 
zoveel gezamenlijkheid te vinden in de gezondheidsdoelen die partijen nastreven. 
Hierin ziet de Hartstichting aansluiting voor zich bij bestaande initiatieven zoals ‘Alles 
is gezondheid’ en de Kennis & Innovatie Agenda en rollen die partijen als ZonMw, het 
Centrum Gezond Leven en de topsector Health~ Holland spelen. Zelf wil de 
Hartstichting op dit vlak een aanjagende rol op zich nemen. 

 
Onderzoeksvragen 
Dit thema richt zich zowel op primaire preventie (om langer zonder hart- en vaatziekten te 
leven) en op secundaire preventie (om herhaling voor mensen met een hart- en vaatziekte te 
voorkomen en de kwaliteit van leven te vergroten). Dit onderscheid komt terug in de 
onderzoeksvragen. 
 
Primaire preventie 

• Hoe kunnen we gebruikmakend van moderne technologie (apps, eGaming, websites, 
e.d.) een effectieve methode ontwikkelen waarmee mensen worden ondersteund in het 
aanleren en behouden van gezond gedrag? 

• Hoe kunnen we verschillende groepen mensen (bijvoorbeeld bij jongeren, zwangere 
vrouwen, moeders, migranten, enz.) verleiden tot langdurig gezond leven? 

• Hoe kunnen we verschillende groepen mensen en individuen beter bereiken met 
effectieve methoden om mensen te ondersteunen bij langdurig gezond leven? 
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Secundaire preventie 
• Hoe kunnen we gebruikmakend van goed werkende (revalidatie/leefstijl)programma’s 

én nieuwe innovatieve methoden een concept ontwikkelen dat beter aansluit bij de 
persoonlijke behoeften en doelen van patiënten? En die het langdurig volhouden van 
een gezonde leefstijl makkelijker maakt? 

o Wat zijn de behoeften van hart- en vaatpatiënten ten aanzien van revalidatie en 
de ondersteuning na de revalidatiefase om een gezonde leefstijl lang vol te 
houden? 

o Hoe kunnen we een revalidatie/leefstijlbegeleiding goed laten aansluiten op de 
persoonlijke behoeften en situaties in het dagelijks leven? 

o Hoe kunnen we mensen motiveren om deel te nemen aan revalidatie en/of 
leefstijlbegeleiding? 

o Wat hebben (ex)patiënten nodig om de leefstijlveranderingen langdurig vol te 
houden in de thuissituatie? 

o Wat kan in een (post-)revalidatieprogramma de rol zijn van moderne 
technologieën (apps, eGaming, websites)? 

o Wat zijn mogelijke organisatie- en financieringsmodellen voor revalidatie op 
maat die gericht is op het langdurig volhouden van een gezonde leefstijl? 

  

Nieuwe manieren om een gezonde leefstijl lang vol te houden bij vrouwen 
‘Hart- en vaatziekten bij vrouwen’ is het tweede thema op de onderzoeksagenda. De 
ambitie met dit thema is hart- en vaatziekten bij vrouwen net zo goed te 
voorkomen, voorspellen, herkennen, behandelen én genezen als bij mannen. 
Daarvoor is het nodig dat zowel in het cardiovasculaire onderzoek als in de zorg 
voor mensen met hart- en vaatziekten de verschillen tussen mannen en vrouwen 
standaard in acht worden genomen. De achterstand in kennis over vrouwen t.o.v. 
de kennis over mannen moet zo snel mogelijk worden ingehaald. Dit is ook van 
belang voor het onderzoek naar nieuwe manieren om een gezonde leefstijl lang vol 
te houden. Dit onderzoek kan een belangrijke bijdrage leveren aan het realiseren 
van de ambitie van het thema ‘hart- en vaatziekten bij vrouwen’ door in te spelen 
op en rekening te houden met verschillen tussen mannen en vrouwen. 
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4. Stand van zaken anno 2021 
 
Financiering van onderzoek 
Een aantal van de onderzoeksprojecten die de Hartstichting sinds 2015 heeft gefinancierd, 
draagt bij aan het thema ‘Nieuwe manieren om een gezonde leefstijl lang vol te houden’. Het 
gaat om drie projecten met een omvang van in totaal €0,5 miljoen. Een overzicht van deze 
projecten vindt u in bijlage 3. De thema’s van de onderzoeksagenda zijn niet onderling 
uitsluitend. Daarom zijn sommige onderzoeksprojecten onder verschillende thema’s terug te 
vinden. 
 
Consortia 
In samenwerking met ZonMw heeft de Hartstichting in 2016 de subsidieronde ‘Gezond leven: 
goed voor je Hart!’ uitgezet. Hiervoor is €7,5 miljoen gereserveerd, waarvan €7 miljoen 
afkomstig van de Hartstichting. De werkzame elementen voor leefstijlinterventies die eerder 
in de Kennissynthese ‘Gezonde leefstijl lang volhouden’ zijn vastgesteld, zijn meegenomen in 
deze subsidieronde.9 
 
De subsidie is toegekend aan drie unieke, grootschalige en multidisciplinaire consortia van 
samenwerkende universiteiten, praktijkinstellingen en bedrijven. De 
onderzoeksprogramma’s zijn gericht op specifieke doelgroepen en meerdere leefstijlaspecten. 
De implementatie van de ontwikkelde methodes speelt vanaf de start van het programma een 
rol. 
 
SUPREME NUDGE 
Het onderzoeksproject SUPREME NUDGE onderzoekt een geïntegreerde interventie in 
supermarkten waarin de supermarktomgeving zo wordt ingericht dat de gezonde 
voedselkeuze makkelijker en vanzelfsprekender wordt. De interventie wordt gecombineerd 
met een beweegapp. Op basis van de eerste resultaten lijkt het haalbaar dat in 2025 een 
aantal van de componenten effectief bevonden zijn. Dit project draagt bij aan doelstelling 1. 
 
LIKE 
Het onderzoeksproject LIKE bestudeert de oorzaken van ongezond gedrag bij 10 tot 14-
jarigen in lagere sociaaleconomische groepen en zoekt samen met de doelgroep naar nieuwe 
manieren om gezond gedrag aan te leren. De focus ligt op voeding, lichamelijke activiteit en 
zit- en slaapgedrag. Dit project draagt bij aan doelstelling 1. 
 
BENEFIT 
Binnen het BENEFIT-programma wordt een nieuw aantrekkelijk, effectief en toegankelijk 
leefstijlprogramma ontwikkeld als aanvulling op reguliere hartrevalidatiezorg. Met een 
geavanceerd eHealth-platform worden patiënten in hun thuissituatie langdurig ondersteund 
bij een gezonde leefstijl. Dit project draagt bij aan doelstelling 2. 
 
Naast deze projecten heeft ZonMw vijftien andere, relevante projecten gefinancierd die een 
bijdrage kunnen leveren aan dit thema, die zijn gevonden via deskresearch. Een deel van de 
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projecten is inmiddels afgerond, de resultaten van de andere projecten volgen op een later 
moment. In bijlage 4 vindt u een overzicht. 
 
Ook recente subsidieoproepen dragen mogelijk bij aan het vinden van nieuwe manieren om 
een gezonde leefstijl lang vol te houden. Het gaat om ‘E-health in het preventieve domein: 
innovatieve onderzoeksmethoden voor passend bewijs’ van ZonMw, ‘Leefstijl en 
leefomgeving’ van de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en 
‘Gezondheidsverschillen - Beter benutten van het gezondheidspotentieel van mensen met een 
lagere sociaaleconomische positie’ van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). 
 
Hartrevalidatie 
Hartrevalidatie is bewezen effectief: het vermindert de kans op nieuwe hartproblemen met 50 
procent en de kans op sterfte als gevolg van hartproblemen met 30 procent. Toch volgt nog 
geen 40 procent van alle hartpatiënten een hartrevalidatieprogramma. De Hartstichting en de 
Harteraad zijn daarom een samenwerkingsprogramma gestart om de deelname aan 
hartrevalidatie te verbeteren. De pijlers van het programma zijn meer verwijzingen naar 
hartrevalidatie, meer deelname aan en afronding van het programma (door een meer op maat 
programma), en meer mensen houden een gezonde leefstijl vol. 
 
De lage deelnamecijfers komen omdat mensen niet weten waar en hoe hartrevalidatie 
aangeboden wordt. Daarom heeft de Harteraad in kaart gebracht welk ziekenhuis of 
revalidatiecentrum dit aanbiedt en welke begeleiding daar mogelijk is. Zo wordt de weg naar 
hartrevalidatie makkelijker en hebben patiënten een keuze binnen het aanbod. Het overzicht 
biedt zorginstellingen inzicht in het aanbod van andere instellingen, wat samenwerking en 
kennisuitwisseling bevordert. 
 
Telerevalidatie 
Een nieuwe vorm van hartrevalidatie, waarvan de toepassing en acceptatie versneld is door 
de COVID-19 crisis, is telerevalidatie. Meerdere onderzoeken suggereren dat deze vorm net zo 
effectief kan zijn als reguliere hartrevalidatie en doelgroepen kan bereiken die geen reguliere 
hartrevalidatie volgen. 
 
Op dit vlak zijn verschillende ontwikkelingen gaande. De NVVC heeft aanbevelingen gedaan 
voor hartrevalidatie tijdens de COVID-19 pandemie. Ook zijn er afspraken gemaakt met de 
Nederlandse Zorgautoriteit over de vergoeding van telerevalidatie. Het BENEFIT-consortium 
heeft mogelijkheden gecreëerd om hartrevalidatie op afstand en per direct mogelijk te maken 
voor ziekenhuizen en revalidatiecentra. Ook het telerevalidatieprogramma van HC@Home is 
beschikbaar en onder andere in het Isala in Zwolle geïmplementeerd. De Harteraad en de 
Hartstichting inventariseren en publiceren het telerevalidatie-aanbod. Een Europees 
consortium van het Radboudumc samen met Deense en Zwitserse bedrijven hebben, met een 
Eurostar subsidie van €1,9 miljoen, CaRe opgezet, een mobiel platform voor hartrevalidatie. 
Dit E-health programma voor hartrevalidatie komt naar verwachting in 2021 wereldwijd 
beschikbaar voor fysiotherapeuten en ziekenhuizen die hartrevalidatie aanbieden. Met dit 
programma kunnen patiënten thuis revalideren. 
 

https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/e-health-in-het-preventieve-domein-innovatieve-onderzoeksmethoden-voor-passend-bewijs/
https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/e-health-in-het-preventieve-domein-innovatieve-onderzoeksmethoden-voor-passend-bewijs/
https://www.nwo.nl/calls/leefstijl-en-leefomgeving
https://www.nwo.nl/calls/leefstijl-en-leefomgeving
https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/nationale-wetenschaps-agenda-nwa-gezondheidsverschillen-beter-benutten-van-het-gezondheidspot/
https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/nationale-wetenschaps-agenda-nwa-gezondheidsverschillen-beter-benutten-van-het-gezondheidspot/
https://harteraad.nl/dossier-artikelen/dossier-hartrevalidatie-samenwerkingsprogramma-met-de-hartstichting/
https://harteraad.nl/hartrevalidatie-op-de-kaart-om-onnodige-hartproblemen-en-sterfte-te-voorkomen/
https://harteraad.nl/wp-content/uploads/2020/05/Position-statement-CPH-hartrevalidatie-Ned_-def.pdf
http://benefitforall.nl/
https://www.hcathome.com/s/
https://harteraad.nl/dossier-artikelen/dossier-hartrevalidatie-samenwerkingsprogramma-met-de-hartstichting/
https://www.radboudumc.nl/nieuws/2018/grote-subsidie-voor-ontwikkeling-e-health-hartrevalidatie
https://www.radboudumc.nl/nieuws/2018/grote-subsidie-voor-ontwikkeling-e-health-hartrevalidatie


Onderzoeksagenda voor hart- en vaatziekten | Thema 5 Nieuwe manieren om een gezonde leefstijl lang vol te houden 
13 

Nationale samenwerking 
De Hartstichting zet zich in voor samenwerkingsverbanden die streven naar een gezondere 
leefomgeving, zoals de Alliantie Voeding voor de Gezonde Generatie en de 
Gezondheidsfondsen van Rookvrij (initiatiefnemers van de beweging ‘Op weg naar een 
Rookvrije Generatie’). Samen met de andere leden van de Samenwerkende 
Gezondheidsfondsen (SGF) heeft de Hartstichting de ambitie geformuleerd dat de 
Nederlandse kinderen in 2040 tot de gezondste jeugd ter wereld behoren. Om dit te 
realiseren wordt gewerkt aan norm- en gedragsverandering op de verschillende 
leefstijlthema’s. Ook onderdeel van het programma Gezonde Generatie is om ervoor te zorgen 
dat de omgeving het makkelijker maakt om gezond te leven en de jeugd weerbaarder te 
maken tegen prikkels tot ongezond gedrag. Binnen deze samenwerkingsverbanden werkt de 
Hartstichting verder aan het verbeteren van de samenstelling van bewerkte 
voedingsmiddelen, het tegengaan van op kinderen gerichte marketing van ongezonde 
voedingsmiddelen, het rookvrij laten opgroeien van kinderen en het ontmoedigen van roken, 
het verstrekken van gerichte voorlichting voor mensen tussen de 40 en 70 jaar en het lobbyen 
voor overheidsmaatregelen. 
 
Het Consortium Integrale Aanpak Overgewicht (CIAO) heeft, met financiële steun van de 
Hartstichting en ZonMw, tussen 2010-2015 onderzoek verricht naar de integrale aanpak van 
overgewicht bij jongeren. De resultaten zijn onder andere bruikbaar voor landelijke 
initiatieven zoals Gezonde Slagkracht, Gezond in… en Jongeren Op Gezond Gewicht. 
 
In 2015 heeft de Hartstichting contact gezocht met andere fondsen binnen de SGF in een 
poging met PPS-gelden samen onderzoek te financieren binnen het thema leefstijl. Het 
onderzoeksproject MyOwnResearch (MORe) dat werd gefinancierd door de SGF en de 
Topsector Life Sciences & Health (Health~Holland) en gehonoreerd vanuit de Beter Gezond-
call, is echter gestopt omdat het niet goed inpasbaar bleek in de huidige kaders voor medisch-
ethische toetsing. De partijen zijn in gesprek over het benutten van de resultaten tot dusverre. 
 
De in 2016 gesubsidieerde consortia SUPREME NUDGE, LIKE en BENEFIT zijn voorbeelden 
van nationale samenwerking. Sinds de start hebben deze onderzoeksprojecten nauw 
onderling contact en wordt regelmatig de voortgang besproken. 
 
Op initiatief van TNO en LUMC is in 2018 het Nederlands Innovatiecentrum voor 
Leefstijlgeneeskunde gestart dat zich inzet voor meer aandacht voor het effectief inzetten van 
leefstijlinterventies voor herstel of behandeling van ziekten onder de naam Lifestyle4Health. 
Doel is om de ziektelast van leefstijl-gerelateerde ziekten binnen tien jaar met 50% te 
verminderen. 
 
Door haar deelname in de Taskforce Preventie heeft de Hartstichting in 2018 bijgedragen aan 
de totstandkoming van de Kennisagenda Preventie. Deze agenda benoemt de kennis die nodig 
is om de gezondheid en het dagelijks functioneren van iedereen in Nederland te bevorderen 
en om de toename van het aantal patiënten met chronische aandoeningen tegen te gaan. Het 
document propageert een gezamenlijke aanpak van preventie in Nederland. Daarvoor is een 

https://publicaties.zonmw.nl/kennisagenda-preventie-2018/
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combinatie van vernieuwende onderzoeksmethodologie en meer praktijkgerichte kennis 
nodig. 
 
In november 2018 is het Nationaal Preventieakkoord getekend door meer dan 70 organisaties 
zoals patiëntenorganisaties, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, gemeenten, sportbonden, 
bedrijven, fondsen, onderwijs, maatschappelijke organisaties en de Rijksoverheid. Ook de SGF 
en de Gezondheidsfondsen voor Rookvrij hebben getekend. Het akkoord richt zich op een 
gezonder Nederland in 2040 en is gericht op het terugdringen van roken, overgewicht en 
problematisch alcoholgebruik. 
 
Begin 2020 is het Kennisplatform Preventie geïnstalleerd met als doel meer samenhang te 
brengen in de kennisontwikkeling en -benutting op het gebied van preventie. Belangrijke 
vertrekpunten van de kennisagenda ‘Samen Gezond Leven’ zijn de Kennisagenda Preventie en 
het Nationale Preventie- en Sportakkoord. Daarnaast bestaan er belangrijke raakvlakken met 
de recent verschenen Landelijke Nota Gezondheidsbeleid. Het platform heeft de ambitie om 
deze activiteiten en bronnen in de kennisagenda Samen Gezond Leven te verbinden, te 
versterken en bredere verspreiding en toepassing te stimuleren. 
 
Eindhoven University of Technology, Wageningen University & Research, Utrecht en UMC 
Utrecht hebben eind 2020 een kennisalliantie gevormd die de komende acht jaar honderd 
miljoen euro in gezamenlijke onderzoek- en onderwijsprojecten investeert. De instellingen 
bundelen hun complementaire expertises ten behoeve van oplossingen voor de problemen op 
gebied van gezondheid, voedsel, energie en duurzaamheid. Een eerste rode draad in de 
samenwerking is preventieve gezondheidszorg. 
 
Leefstijlinterventies 
Op dit moment vergoedt de basisverzekering vier erkende gecombineerde 
leefstijlinterventies, te weten SLIMMER, Beweegkuur, CooL en Samen Sportief in Beweging. In 
de interventies staat de combinatie van voeding, bewegen en gedrag centraal. Het RIVM en 
Kenniscentrum Sport & Bewegen publiceren erkende leefstijlinterventies in de 
Interventiedatabase Gezond en Actief Leven. In bijlage 5 vindt u meer informatie over 
leefstijlinterventies die na 2014 een erkenning hebben gekregen voor effectiviteit. 
  

https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/dossier-preventie/preventieakkoord#node-wat-het-nationaal-preventieakkoord
https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/kennisagenda-preventie-aanbevelingen-voor-gezonde-leefstijl/
https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/kennisagenda-preventie-aanbevelingen-voor-gezonde-leefstijl/
https://www.uu.nl/nieuws/tue-wur-uu-en-umc-utrecht-starten-kennisalliantie
https://interventies.loketgezondleven.nl/leefstijlinterventies/interventies-zoeken/1401417
https://interventies.loketgezondleven.nl/leefstijlinterventies/interventies-zoeken/1800158
https://interventies.loketgezondleven.nl/leefstijlinterventies/interventies-zoeken/1800053
https://interventies.loketgezondleven.nl/leefstijlinterventies/interventies-zoeken/1402450
https://www.interventiedatabase.nl/
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5. Herijkte doelstellingen en plan van aanpak 
 
De subdoelen die bij het vaststellen van de onderzoeksagenda geformuleerd zijn, worden als 
volgt aangepast. Hieronder een toelichting per subdoel. 
 
1. Drie nieuwe manieren om een gezonde leefstijl lang vol te houden 
In 2016 koos de Hartstichting ervoor om binnen de onderzoeksagenda samen met ZonMw 
middelen toe te kennen aan drie grootschalige multidisciplinaire consortia, te weten 
SUPREME NUDGE, LIKE en BENEFIT. Dit is nog steeds een valide keuze; met deze 
leefstijlconsortia lijkt de eerste doelstelling in 2025 haalbaar. Wel is het van belang om de 
implementatie van de onderzoeksprojecten goed te volgen en waar mogelijk te faciliteren. 
Experts adviseren verder om verbinding te leggen met subsidieoproepen van andere partijen 
om te leren van de onderzoeken en de lessen die daaruit voortkomen. 
 
Andere aanbevelingen in het kader van doelstelling 1 zijn: 

• aandacht voor die groepen waarin de kloof tussen het ideaal dat iedereen in Nederland 
gezond kan leven en de werkelijkheid nog het grootst is. Het onderzoeksproject LIKE 
richt zich op deze kwetsbare groepen met een lage economische status en een variatie 
in etnische achtergrond. 

• indien wordt geïnvesteerd in nieuw leefstijlonderzoek is het belangrijk te investeren in 
langdurige projecten en consortia waar alle kennis aan boord is, waaronder 
implementatiedeskundigheid. 

• beter benutten van data voor onderzoek. 
• de inzet en het verbreden van bestaande leefstijlprogramma’s in ogenschouw nemen. 
• nagaan in hoeverre huisartsen en andere zorgprofessionals een belangrijke rol kunnen 

spelen bij het in gang zetten van leefstijlverandering door leefstijl aan te kaarten naar 
aanleiding van klachten van de patiënt. 

• de werkzaamheden in het kader van het realiseren van een gezonde omgeving, het 
weerbaar maken van kinderen en lobby voor overheidsmaatregelen voortzetten. 

 
2. Leefstijlbegeleiding op maat voor mensen met hart- en vaatziekten 
Deze doelstelling omvat twee subdoelen. Het eerste subdoel wordt geactualiseerd met de 
toevoeging ‘verhoogd risico op’: 
 

a. In minimaal 10 (zorg)regio’s wordt leefstijlbegeleiding op maat voor mensen met 
(verhoogd risico op) hart- en vaatziekten aangeboden. 

b. Meer mensen met hart- en vaatziekten nemen deel aan leefstijlbegeleiding op maat en 
houden dit langdurig vol. 

 
Nieuwe concepten om, in aanvulling op reguliere hartrevalidatie, leefstijlbegeleiding op maat 
aan te bieden zijn in ontwikkeling. Deze moeten nog op grotere schaal uitgerold en getest 
worden. 
 
De Hartstichting en de Harteraad roepen ziekenhuizen en revalidatiecentra op om versneld 
hartrevalidatie op afstand in te zetten. Daarnaast wordt het aanbod geïnventariseerd en 
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gepubliceerd. Experts adviseren om de ontwikkelingen en onderzoeken rondom 
telerevalidatie goed te volgen en hierop in te spelen. 
 
Experts doen onderstaande aanbevelingen die kunnen bijdragen aan het bereiken van de 
tweede doelstelling: 

• nagaan hoe de informatie met betrekking tot het aanbod van hartrevalidatie de 
zorgprofessional en patiënt nog beter kan bereiken én het lokale aanbod buiten de 
tweedelijnszorg en het E-health aanbod in kaart brengen. Een menukaart zou 
patiënten wegwijs kunnen maken in het aanbod. 

• faciliteren dat patiënten langer hartrevalidatie kunnen volgen of leefstijlbegeleiding 
kunnen krijgen buiten de tweedelijnszorg en patiënten meer betrekken bij de keuze en 
samenstelling van het aanbod waardoor een aanbod op maat ontstaat. 

• aandacht besteden aan het bereiken van kwetsbare groepen, zoals mensen vanuit de 
GGZ en met lage gezondheidsvaardigheden en ook voor hen een aanbod op maat 
ontwikkelen. En aandacht besteden aan het bereiken van mensen met hartfalen om de 
deelname aan hartrevalidatie te vergroten. 

 
Experts schatten in dat beide subdoelen voor leefstijlbegeleiding op maat in het jaar 2025 
haalbaar zijn, mits er een meer landelijke, gestructureerde en gecoördineerde aanpak komt.  
 
3. Nationale samenwerking in leefstijl en preventieonderzoek 
Sinds het verschijnen van de onderzoeksagenda is de samenwerking en afstemming in 
onderzoek naar leefstijl en de inzet van preventie toegenomen. De grootste uitdaging voor 
geslaagde leefstijlverandering lijkt te liggen in de implementatie en opschaling van 
succesvolle interventies. Hiervoor is een betere preventieve infrastructuur en samenwerking 
nodig en het anders inrichten van financieringsstromen. Daarmee is de derde doelstelling nog 
steeds relevant. 
 
Vernieuwende onderzoek- en implementatieprojecten voor een duurzame 
gedragsverandering vergen een lange termijn inzet van allerlei stakeholders. Een 
gezamenlijke agenda en samenwerking tussen subsidiegevers kan hierbij helpen. Daarom is 
het van belang dat de Hartstichting ook in de toekomst blijft zoeken naar die samenwerking. 
Een aansprekende visie en een gecoördineerde aanpak vanuit verschillende partijen is 
bovendien nodig om de versnippering van initiatieven tegen te gaan. 
 
Begin 2020 is het Kennisplatform Preventie geïnstalleerd met als doel meer samenhang te 
brengen in de kennisontwikkeling en -benutting op het gebied van preventie. Het platform 
heeft op het gebied van governance, financiering en borging van kennis(infrastructuur) 
aanbevelingen geformuleerd waarin de Hartstichting een rol kan spelen: 

• contact leggen met relevante partijen en een verbindende rol (blijven) spelen en 
partijen bij elkaar brengen. 

• haar lobby- en communicatiekracht inzetten voor de nodige omslag in het meer voorop 
stellen en inbedden van preventie in zowel het publieke gezondheid als zorgveld. 

• aandacht vragen voor een specifiek thema of interventie. 
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Experts adviseren om vanuit de Hartstichting samen met andere gezondheidsfondsen, in de 
context van de SGF, aansluiting te onderzoeken bij onderstaande initiatieven en ook te kijken 
waar zaken kunnen worden samengebracht door extra focus aan te brengen: 

• Lifestyle4Health 
• Kennis- en Innovatieagenda (KIA) 2020-2023 
• Relevante routes van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) 

  



Onderzoeksagenda voor hart- en vaatziekten | Thema 5 Nieuwe manieren om een gezonde leefstijl lang vol te houden 
18 

Colofon 
 
Opgesteld door  De Hartstichting 
 
Projectleider:  Bastian Mostert MSc, Strategisch Beleidsadviseur Hartstichting 
 
Auteurs: Mara van Dooremaal MSc, Relatiemanager Hartstichting 

Bastian Mostert MSc, Strategisch Beleidsadviseur Hartstichting 
Marike Goossens MSc, Marikeschrijft 

 
Begeleidingscommissie tussentijdse evaluatie onderzoeksagenda: 
 Prof. dr. Wiek van Gilst, hoogleraar cardiovasculaire en klinische farmacologie UMCG en 

wetenschappelijk adviseur Hartstichting (voorzitter) 
 Prof. dr. Harry Crijns, hoogleraar cardiologie MUMC+ 
 Prof .dr. Marie-José Goumans, hoogleraar cardiovasculaire celbiologie LUMC 
 Dr. Arend Mosterd, cardioloog Meander Medisch Centrum Amersfoort 
 Prof. dr. Frank-Erik de Leeuw, hoogleraar Neurovasculaire ziekten Radboudumc 
 Drs. Eva van Velzen, programmamanager keteninnovatie Alrijne Zorggroep 
 Denis Janssen, voorzitter College van Ervaringsdeskundigen Harteraad 
 
Versie:  Definitief 
 
Datum:  15 maart 2021 
 



Onderzoeksagenda voor hart- en vaatziekten | Thema 5 Nieuwe manieren om een gezonde leefstijl lang vol te houden 
19 

Bijlage 1 – Totstandkoming onderzoeksagenda 
 
In juni 2014 is een nieuwe onderzoeksagenda voor het cardiovasculaire onderzoeksveld in 
Nederland bekend gemaakt. Op initiatief van de Hartstichting is deze onderzoeksagenda 
samengesteld in overleg met wetenschappers en de Nederlandse samenleving. 
 
Voor het eerst werd de maatschappij zo grootschalig betrokken bij het bepalen van een 
onderzoeksagenda. Met deze nieuwe aanpak wil de Hartstichting wetenschappelijke 
doorbraken realiseren waar de samenleving behoefte aan heeft én die grote impact hebben op 
het leven van mensen met hart- en vaatziekten en hun naasten. 
 
De Hartstichting voerde een reeks intensieve groepsgesprekken met meer dan 150 
wetenschappers, zorgverleners, patiënten en hun naasten, en donateurs en vrijwilligers van 
de stichting. Een begeleidingscommissie met vertegenwoordigers van al deze groepen 
begeleidde het traject.  
 
Uit de groepsgesprekken kwamen zeventien thema’s naar voren waarop onderzoek hard 
nodig is om te komen tot minder mensen die aan hart- en vaatziekten overlijden en minder 
mensen die ongemak en leed door deze ziekten ervaren. 
 
In april en mei 2014 kon iedereen zijn stem uitbrengen op dat onderzoek dat volgens hem of 
haar prioriteit zou moeten krijgen. Dit leidde tot het vaststellen van de vijf thema’s die samen 
de onderzoeksagenda van de Hartstichting uitmaken. In juni 2014 werd de nieuwe 
onderzoeksagenda bekend gemaakt. 
 
De vijf thema’s zijn: 

1. Eerder herkennen van hart- en vaatziekten 
2. Hart- en vaatziekten bij vrouwen 
3. Betere behandeling van hartfalen en hartritmestoornissen 
4. Acute behandeling van beroertes 
5. Nieuwe manieren om een gezonde leefstijl lang vol te houden 

 
Onder leiding van de begeleidingscommissie zijn de vijf thema’s samen met wetenschappers, 
artsen en patiënten verder uitgewerkt in een daartoe samengestelde werkgroep. Bij elk thema 
was minimaal één lid van de Wetenschappelijk Adviesraad (WAR) van de Hartstichting 
betrokken. Het doel hiervan was om te komen tot een uitwerking van het thema die recht doet 
aan de inbreng tijdens de groepsgesprekken en de Hartstichting helpt om haar missie te 
bereiken.  
 
Samenstelling werkgroep thema 5: Nieuwe manieren om een gezonde leefstijl lang vol te houden 
 Drs. Trude Buitenhuis, Business Development Director Energy Floors 
 Prof. dr. Yolande van der Graaf, hoogleraar Klinische Epidemiologie UMCU 
 Mevr. Kristel van Houwelingen, ervaringsdeskundige 
 Dr. Veronica Janssen, universitair docent Universiteit Leiden 
 Dhr. Ronald May, ervaringsdeskundige 
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 Dr. Mireille Oud, medisch fysicus Universiteit Utrecht 
 Mevr. Mirjam Ruigrok, lid Begeleidingscommissie Onderzoeksagenda 
 Prof. dr. Jaap Seidell, hoogleraar Nutrition and Health Vrije Universiteit Amsterdam 
 Drs. Désirée Stolker, teamleider Public Affairs Hartstichting 
 Mevr. Jannie Visscher, ervaringsdeskundige 
 Dhr. Peter Wouters, kwartiermaker Viactief 
 Dhr. Roderik Kraaijenhagen, cardioloog en partner van PreventieConsult (testuwrisico.nl) 
 Prof. dr. Paul Iske, hoogleraar Innovation and Business Venturing Universiteit Maastricht 
 
Prof. dr. Wiek van Gilst, voorzitter van de Begeleidingscommissie Onderzoeksagenda, was de 
voorzitter van de werkgroep en de projectleider onderzoeksagenda fungeerde als secretaris. 
De werkgroep vergaderde twee keer in de periode tussen september en november 2014. 
 
De werkgroep heeft een ambitie, uitdagende doelstellingen en de belangrijkste 
onderzoeksvragen geformuleerd. Daarnaast was de opdracht aan de werkgroep om de 
Hartstichting te informeren over de actuele stand van de wetenschap op het gebied van het 
eerder herkennen van hart- en vaatziekten en haar te adviseren ten aanzien van de aard van 
het onderzoek – en randvoorwaarden hierbij – dat nodig is om de doelstellingen te bereiken. 
 
Tijdens het Hartstichting-event PULSE op 3 november 2014 is per thema een workshop 
gehouden. Tijdens de workshops zijn de concept-uitwerkingen gepresenteerd en kregen 
aanwezigen de gelegenheid hierop te reageren. 
 
Op basis van alle verzamelde informatie is voor elk thema een themabeschrijving 
samengesteld. 
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Bijlage 2 – Werkwijze tussentijdse evaluatie 
 
Het doel van de tussentijdse evaluatie was het verkrijgen van inzicht in de stand van zaken 
binnen de vijf thema’s door in kaart te brengen wat er de afgelopen vijf jaar in gang is gezet en 
wat dit tot nu toe opgeleverd heeft. Op basis van deze inzichten wordt de strategie daar waar 
nodig bijgesteld om te komen tot een geactualiseerde aanpak voor de komende vijf jaar. 
 
In de periode 2019 tot en met 2020 heeft de Hartstichting daartoe gesproken met experts op 
het gebied van de vijf thema’s. Onderstaande vragen zijn besproken: 
 
 Wat zijn de belangrijkste gebeurtenissen binnen het thema (buiten de directe scope van de 

Hartstichting maar wel van invloed op het thema, bv. wetenschappelijke inzichten) sinds 
de introductie van de onderzoeksagenda in 2014? 
o Zijn deze gebeurtenissen in lijn met wat er in 2014 verwacht werd? 
o Hoe verhouden door de Hartstichting gesteunde projecten zich met deze ontwikkelingen? 

 
 In hoeverre zijn de geformuleerde doelstellingen reeds behaald/welke voortekenen zijn er 

waaruit blijkt dat doelstellingen worden behaald? 
o Kunt u dat toelichten? 

 
 Welke knelpunten/belemmeringen zijn te identificeren waardoor de 

ambitie/doestellingen niet langer haalbaar blijken? 
o Wat is er nodig om de doelstellingen alsnog te realiseren? 

 
 Hoe moet de aanpak rondom dit thema er de komende jaren uitzien?  

o Kunt u dat toelichten? 
 
Ook heeft de Hartstichting geïnventariseerd op welke manier invulling is gegeven aan de vijf 
thema’s in termen van subsidieoproepen en gehonoreerde onderzoeksprojecten. Voor thema 
5 is bovendien deskresearch gedaan. Op basis van deze input is een evaluatiedocument 
opgesteld dat antwoord geeft op de vraag waar, op basis van de huidige stand van zaken, de 
komende jaren aandacht aan besteed zou moeten worden in het licht van de geformuleerde 
ambitie en doelstellingen, inclusief een advies over de wijze waarop in de komende jaren 
verdere invulling aan de thema’s gegeven kan worden. 
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Bijlage 3 – Onderzoeksprojecten gerelateerd aan thema 5 
 
In de periode tussen 2014 en 2019 heeft de Hartstichting drie onderzoeksprojecten 
gefinancierd die aansluiten bij het thema ‘Nieuwe manieren om een gezonde leefstijl lang vol 
te houden’.  
 
Het onderzoeksproject ‘Train the brain for cardiovascular gain’ onderzoekt het effect van 
mindfulness bij volwassen patiënten met chronisch perifeer arterieel vaatlijden, 
aandoeningen van het hart en/of cerebrovasculaire aandoeningen. In het 2MOVE-project 
wordt een leefstijlinterventie geïmplementeerd die bestaat uit een app die is ontworpen om 
de leefstijl op een sociale manier te verbeteren bij mensen met ernstige psychische 
stoornissen. Het doel van het onderzoeksproject SIT LESS is de cardiovasculaire gezondheid 
van hart- en vaatpatiënten te verbeteren door sedentair gedrag te vervangen door licht 
intensieve beweging. Er wordt een extra module ontwikkeld voor bestaande 
hartrevalidatieprogramma's. 
 

Projecttitel (acroniem) Onderwerp Hoofdaanvrager (organisatie) Looptijd 

Train the brain for cardiovascular gain Lifestyle 
factors 

dr. E.V. Rouwet 
(Erasmus Universiteit Rotterdam) 

01-03-2019 
31-03-2021 

On the move to decrease cardiovascular 
diseases in psychosis. (2MOVE project) 

Lifestyle 
factors 

drs. L.E.M. Koomen 
(Universiteit Utrecht) 

2020 
2022 

Persoonlijke beurzen (Dekkerbeurzen) 

Sitting Interruption Treatment as a noveL 
E-health Secondary prevention Strategy 
(SIT LESS) 

Physical 
activity 

Dr. T.M.H. Eijsvogels 
(Radboudumc) 

01-03-2018 
28-02-2022 

 
‘Gezond leven: goed voor je hart!’ 
In samenwerking met ZonMw heeft de Hartstichting in 2016 de subsidieronde ‘Gezond leven: 
goed voor je Hart!’ uitgevoerd. De subsidie is toegekend aan drie unieke, grootschalige en 
multidisciplinaire consortia van samenwerkende universiteiten, praktijkinstellingen en 
bedrijven 
 

Projecttitel (acroniem) Onderwerp Hoofdaanvrager (organisatie) Looptijd 

Call 2016 ‘Gezond leven: goed voor je Hart!’ 

Sustainable PREvention of 
cardioMEtabolic risk through NUDGing 
hEalth behaviors (SUPREME NUDGE) 

Lifestyle 
factors 

Prof. dr. ir. J.W.J. Beulens 
(Amsterdam UMC, locatie VUMC) 

01-07-2017 
30-06-2022 

Lifestyle Innovations based on youths’ 
Knowledge and Experience (LIKE) 

Lifestyle 
factors 

Prof. dr. K. Stronks 
(Universiteit van Amsterdam) 

01-07-2017 
30-06-2022 

We all BENEFIT: The Ecosystem of 
Healthy Living (BENEFIT) 

Lifestyle 
factors 

Prof. dr. A.W.M. Evers 
(Universiteit Leiden) 

01-09-2017 
31-08-2022 
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SUPREME NUDGE 
Omgevingsinterventies zijn veelbelovend, maar of ze ook op langere termijn effectief zijn voor 
het verbeteren van risicofactoren voor hart- en vaatziekten is niet bekend. Het 
onderzoeksproject SUPREME NUDGE onderzoekt een geïntegreerde interventie in 
supermarkten, waarin de ‘supermarktomgeving’ zo wordt ingericht dat de gezonde 
voedselkeuze makkelijker en vanzelfsprekender wordt. Dit wordt gecombineerd met een 
‘beweegapp’ als individuele interventie. De effecten van deze gecombineerde interventie op 
risicofactoren voor hart- en vaatzieken worden onderzocht bij 1100 mensen met een lage 
sociaaleconomische status. Op basis van de eerste resultaten lijkt het zeer haalbaar dat in 
2025 na afloop van het project ten minste een aantal van deze componenten effectief 
bevonden zijn. Aangezien de componenten zijn ontwikkeld met maatschappelijke partners 
kunnen deze componenten relatief makkelijk geïmplementeerd worden en direct bijdragen 
aan doelstelling 1. 
 
LIKE 
De beste manier om een gezonde leefstijl lang vol te houden, is door deze jong aan te leren. 
Dat geldt zeker voor die groepen waar ongezond gedrag veel voorkomt: lagere 
sociaaleconomische groepen, die in toenemende mate multi-etnisch zijn. In het 
onderzoeksproject LIKE worden de oorzaken van ongezond gedrag bestudeerd in die 
groepen, specifiek onder 10 tot 14-jarigen. Samen met de doelgroep wordt op zoek gegaan 
naar nieuwe manieren om gezond gedrag aan te leren. De focus ligt op voeding, lichamelijke 
activiteit, zit- en slaapgedrag. Via systeemverandering beoogt het LIKE-programma een 
duurzame oplossing te vinden voor het voorkomen en terugdringen van overgewicht en 
obesitas bij kinderen door het onderliggende gedrag te veranderen dat (mede) ontstaat als 
gevolg van (de inrichting van) de omgeving. Het LIKE-project is ingebed in het Amsterdams 
Programma Gezond Gewicht (AHWP). Het gaat om een consortium van onderzoekers van vier 
universiteiten, onderzoekers en beleidsmakers van de GGD Amsterdam, beleidsmakers uit 
andere sectoren van de gemeente Amsterdam en AHWP-professionals. Het LIKE-project 
draagt direct bij aan doelstelling 1. Door middel van verschillende producten wordt de kennis 
voor zowel een wetenschappelijk publiek als voor de publieke gezondheidszorg als voor de 
einddoelgroep toegankelijk gemaakt voor andere settings zoals andere steden in Nederland 
en andere landen. 
 
BENEFIT 
Het doel van het BENEFIT-programma is het ontwikkelen van een nieuw aantrekkelijk, 
effectief en toegankelijk leefstijlprogramma, ter aanvulling op reguliere hartrevalidatiezorg. 
Dit om patiënten met hart- en vaatziekten langdurig in hun eigen thuissituatie te 
ondersteunen bij een gezonde leefstijl. De oplossing is een geavanceerd eHealth platform met 
een Persoonlijk Gezondheidsportaal. Dit portaal biedt de functionaliteit voor het dagelijks 
monitoren van gestelde gezondheidsdoelen en biedt hiervoor toegang tot bewezen 
leefstijlinterventies en persoonlijke coaching met daaraan gekoppeld een effectief 
beloningsprogramma: BENEFIT-programma. Dit integrale programma voor gezond leven 
maakt het mogelijk om leefstijlinterventies af te stemmen op basis van de behoeften en 
voorkeuren van eindgebruikers, waardoor betrokkenheid en actief gebruik worden 
gestimuleerd. Tevens bevordert het programma zelfmanagement van een gezonde leefstijl, 
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door patiënten te stimuleren gezondheidsindicatoren thuis zelf te meten. Het BENEFIT-
programma sluit aan bij doelstelling 2. De ambitie van dit project is tweeledig: twee van de 
drie deelnemende patiënten houden het gezondheidsgedrag ten minste een jaar vol én het 
eHealth-platform is succesvol uitgerold binnen ziekenhuizen, revalidatiecentra en zorg in de 
eerste lijn. Het eHealth-platform biedt patiënten met hart- en vaatziekten een kans om een 
gezonde leefstijl lang vol te houden maar kan waarschijnlijk ook eenvoudig uitgebreid worden 
naar andere doelgroepen en andere fases in zorg en preventie. 
 
Projecten die input leveren 
Onderstaande onderzoeksprojecten leveren geen directe bijdrage aan de doelstellingen maar 
wel waardevolle input voor het (juist niet) verder ontwikkelen van nieuwe of bestaande 
interventies of het uitvoeren van aanvullend effectonderzoek gerelateerd aan thema 5. 
 

Projecttitel (acroniem) Onderwerp Hoofdaanvrager 
(organisatie) Looptijd 

Targeting energy metabolism to comBAT 
cardiovascular disease (ENERGISE) 

Metabolism 
Prof. dr. P.A.J. Schrauwen 
(Universiteit Maastricht) 

01-09-2015 
31-08-2020 

Leefstijladvies op maat voor moeders met een 
gecompliceerde zwangerschap 

Gender 
Dr. A.I. Wijtzes (Erasmus 
Universiteit Rotterdam) 

eind 2019 
eind 2020 

CardiOvascular Research Opting for New 
Applications: continuous cardiac risk and 
lifestyle profiling (CARE-ON) 

Quality of life 
Prof. dr. L.R.C. Dekker 

(Technische Universiteit 
Eindhoven) 

01-12-2019 
31-05-2023 

Call 2013 ‘Women and Cardiovascular disease’ 

Preventing cardiovascular disease in women 
and their offspring through lifestyle 
interventions before and during pregnancy 
(WOMB) 

Lifestyle 
factors 

Prof. dr. T.J. Roseboom  
(Universiteit van Amsterdam) 

01-09-2014 
31-08-2020 

Kennissynthese hart- en vaatziekten bij vrouwen 

SUStainable lifestyle inTERventions in 
(peri)menopausal women at high risk for, or 
newly diagnosed with, CVD. What’s the 
evidence? (SUSTER) 

Gezonde 
leefstijl 

Dr. J.C. Korevaar 
(NIVEL) 

01-07-2017 
30-09-2018 

Persoonlijke beurzen (Dekkerbeurzen) 

Teachable moments towards dietary behaviour 
change 

Primary 
prevention 

Prof. dr. J.C. Kiefte-de Jong 
(Universiteit Leiden) 

15-01-2019 
14-01-2023 

 
ENERGISE 
Het project ENERGISE richt zich op het verbeteren van het energiegebruik en de preventie 
van hart- en vaatziekten. De voorlopige resultaten van begin 2020 zijn bemoedigend en laten 
zien dat nieuwe leefstijlfactoren zoals kou en de biologische klok doelwitten kunnen zijn voor 
de preventie en verbetering van cardiometabole gezondheid. De resultaten kunnen leiden tot 
nieuwe gedrags- en farmacologische interventies en biomarkers voor de preventie van 
obesitas gerelateerde hart- en vaatziekten. 
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Leefstijladvies voor moeders 
Het onderzoeksproject ‘Leefstijladvies op maat voor moeders met een gecompliceerde 
zwangerschap’ wil patiënten na ernstige pre-eclampsie (zwangerschapsvergiftiging) 
motiveren en in staat te stellen tot het initiëren en/of continueren van gezond leefstijlgedrag. 
Dit doel wordt nagestreefd door het implementeren van sekse- en gendersensitief 
leefstijladvies (i.e. informatiefolder en face-to-face advies) in de FUPEC polikliniek. Het lijkt 
hier om een implementatieonderzoek te gaan en geen effectstudie. 
 
CARE-ON 
In de Kennissynthese ‘Gezonde leefstijl lang volhouden’ is te lezen dat onderzoek naar goede 
screeningsmethodieken nodig is zodat deze gebruikt kunnen worden om de benodigde 
begeleiding beter te bepalen. In het onderzoeksproject CARE-ON worden innovatieve 
methoden ontwikkeld voor monitoring van leefstijlgedrag bij patiënten die zijn geselecteerd 
voor een bypassoperatie, een ablatie of mitralisklepchirurgie. De resultaten kunnen bijdragen 
aan meer langdurige verbetering van de leefstijl omdat er meer gepersonaliseerde 
interventies kunnen worden toegepast. 
 
WOMB 
Hoewel het WOMB-project nog geen hapklare interventie lijkt op te leveren, wordt wel 
onderzocht of een leefstijlinterventie voor en tijdens de zwangerschap een blijvend positief 
effect heeft op de cardiovasculaire gezondheid van zowel de moeder als het kind. Hiervoor is 
gebruikt gemaakt van twee eerdere studies (De Nederlandse Lifestyle en Finse Radiel studie). 
Het effect op de calorie-inname bij de moeder lijkt vijf jaar na de interventie nog steeds 
waarneembaar. Als de analyses aantonen dat de effecten aanhouden, kan dit leiden tot meer 
aandacht voor het bestrijden van overgewicht onder vrouwen in de vruchtbare leeftijd. De 
analyses van determinanten van leefstijlverandering zullen helpen bij het effectiever maken 
van toekomstige interventies. 
 
SUSTER 
In het project SUSTER is onderzoek gedaan naar effectieve buitenlandse interventies voor de 
verbetering van leefstijl voor vrouwen rondom de menopauze voortkomend uit een 
literatuurstudie. Hieruit kwam naar voren dat het heel belangrijk is de doelgroep te betrekken 
om de haalbaarheid van implementatie te onderzoeken. Geen enkele van de interventies leek 
haalbaar omdat de doelgroep ze als te intensief beoordeelde, deels door de 
gezondheidsproblemen die zij al ervaren in het dagelijks leven. 
 
Motivatie om te veranderen 
Uit de Kennissynthese ‘Gezonde leefstijl lang volhouden’ kwam het volgende werkzame 
element naar voren: benut momenten in het leven waarop mensen gemotiveerd zijn of 
gevoelig zijn voor veranderingen. Het onderzoek ‘Teachable moments towards dietary 
behaviour change’ heeft als doel om processen aan het licht te brengen die 'niet-urgente' 
levensgebeurtenissen gerelateerd aan cardiometabole ziekten kunnen veranderen in 
leermomenten in de richting van gedragsverandering. Hier gaat het dus om onderzoek naar 
op welke momenten leefstijlbegeleiding het beste ingezet kan worden, zodat de persoon hier 
meer ontvankelijk voor is. 
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Bijlage 4 – Relevante onderzoeken gefinancierd door ZonMw 
 
Afgeronde onderzoeksprojecten met lange termijn resultaten 
Het interactieve computerprogramma ‘Ik Beweeg’ motiveert volwassenen duurzaam te 
bewegen. De effectiviteit van ‘Ik Beweeg’ is onder 3.000 deelnemers getoetst en vergeleken 
met een reeds bestaande, meer traditionele, online advies-op-maat-interventie (de Actief 
Plus-interventie, zie hierboven). Ik Beweeg blijkt het aantal minuten per week ‘matig-intensief 
actief’ te verhogen, ook na een jaar. Na een jaar bewogen de deelnemers aan Ik Beweeg per 
week gemiddeld ruim een uur meer dan de controlegroep. De meting is wel gedaan na 
baseline. Elementen van motiverende gespreks-voering in een online interventie lijken zinvol 
en leveren langetermijnresultaten op beweeggedrag op. 
 
Mensen met een lagere sociaaleconomische status (SES) roken meer en hun stoppogingen zijn 
minder succesvol dan bij andere rokers. In Engelse achterstandswijken is veel ervaring met 
intensieve begeleiding van deze groepen. In een pilotstudie ‘A smoking cessation service in a 
disadvantaged neighbourhood in the Hague, The Netherlands: an evaluation of its reach and 
effectiveness’ is een vergelijkbare aanpak als de Engelse uitgeprobeerd in een aantal 
Nederlandse achterstandswijken. Counseling in groepen met wisselende samenstelling en 
individuele counseling hadden na twaalf maanden de hoogste succeskansen. Respectievelijk 
41 en 34.7% was op dat moment naar eigen zeggen gestopt met roken. Wel volgde een forse 
groep maar een klein deel van de sessies, onder meer vanwege negatieve reacties uit de 
omgeving over hun stoppoging. 
 
Relevant lopend onderzoek bij ZonMw 
 
SMARTsize@Work: A combination of a weight management program and nudging in the 
company cafeteria (looptijd 2018-2021) 
 
Stress- and SmokeFree Start of Life (looptijd 2018-2022) 
 
An integral Pro Active Multicomponent Approach (PAMA) to optimize and tailor smoking 
cessation strategies for the primary health care (PHC) setting (looptijd 2017-2021) 
 
Charge your Brainzzz 2.0: evaluatie van een gezonde slaapinterventie voor adolescenten 
 
Bewegen Werkt: bevordering van gezondheid en arbeidsparticipatie bij 
uitkeringsgerechtigden (looptijd 2020-2024) 
 
Integrale aanpak voor gezondheidsbevordering op de werkplek – leren van een good practice 
uit Italië (looptijd 2020-2024)  
 
Gezond ouder worden bij ouderen met een lage sociaal-economische positie (looptijd 2020-
2024) 
 

https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/preventie/gezonde-wijk-en-omgeving/programmas/project-detail/preventieprogramma-4/the-best-of-two-worlds-integrating-motivational-interviewing-and-self-regulation-in-tailoring-inter/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/preventie/gezonde-wijk-en-omgeving/programmas/project-detail/preventieprogramma-4/a-smoking-cessation-service-in-a-disadvantaged-neighbourhood-in-the-hague-the-netherlands-an-evalu/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/preventie/gezonde-wijk-en-omgeving/programmas/project-detail/preventieprogramma-4/a-smoking-cessation-service-in-a-disadvantaged-neighbourhood-in-the-hague-the-netherlands-an-evalu/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/preventie/gezonde-wijk-en-omgeving/programmas/project-detail/preventieprogramma-4/a-smoking-cessation-service-in-a-disadvantaged-neighbourhood-in-the-hague-the-netherlands-an-evalu/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/preventie/werk/programmas/project-detail/preventie-5-deelprogramma-3-werken-is-gezond/smartsizework-a-combination-of-a-weight-management-program-and-nudging-in-the-company-cafeteria/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/preventie/werk/programmas/project-detail/preventie-5-deelprogramma-3-werken-is-gezond/smartsizework-a-combination-of-a-weight-management-program-and-nudging-in-the-company-cafeteria/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/preventie/onbedoelde-zwangerschap-en-kwetsbaar-jong-ouderschap/programmas/project-detail/zwangerschap-en-geboorte-2/stress-and-smokefree-start-of-life/
https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/ehealth-en-ict-in-de-zorg/programmas/project-detail/preventie-5-deelprogramma-4-preventie-in-de-zorg/an-integral-pro-active-multicomponent-approach-pama-to-optimize-and-tailor-smoking-cessation-strat/
https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/ehealth-en-ict-in-de-zorg/programmas/project-detail/preventie-5-deelprogramma-4-preventie-in-de-zorg/an-integral-pro-active-multicomponent-approach-pama-to-optimize-and-tailor-smoking-cessation-strat/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/preventie/programmas/project-detail/effectiviteitsonderzoek/charge-your-brainzzz-20-evaluation-of-a-co-created-healthy-sleep-intervention-for-adolescents-usin/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/preventie/programmas/project-detail/effectiviteitsonderzoek/charge-your-brainzzz-20-evaluation-of-a-co-created-healthy-sleep-intervention-for-adolescents-usin/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/preventie/programmas/project-detail/effectiviteitsonderzoek/optimization-and-evaluation-of-bewegen-werkt/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/preventie/programmas/project-detail/effectiviteitsonderzoek/optimization-and-evaluation-of-bewegen-werkt/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/preventie/programmas/project-detail/effectiviteitsonderzoek/making-workplace-health-promotion-work-translation-implementation-and-evaluation-of-an-integrated/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/preventie/programmas/project-detail/effectiviteitsonderzoek/making-workplace-health-promotion-work-translation-implementation-and-evaluation-of-an-integrated/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/preventie/programmas/project-detail/effectiviteitsonderzoek/healthy-ageing-in-elderly-with-a-low-socio-economic-position-effectiveness-of-an-integral-approach/
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Sign in for a healthy life. Een integrale eHealth aanpak voor gezondheidsbevordering bij 
achterstandsgroepen (looptijd 2020-2024) 
 
PerfectFit@Night: een interventie om slaap en duurzame inzetbaarheid van mensen met 
nachtdiensten te verbeteren (looptijd 2020-2024) 
 
‘Financial incentives for successful smoking cessation: an implementation study to increase 
reach and adoption among companies and their employees with a low socioeconomic status’ 
(looptijd 2018-2022) 
 
Onderzoek naar tools of succesvolle ingrediënten voor interventies of beleid 
Van december 2013 tot en met december 2016 was het kennisnetwerk ‘DEDIPAC’ actief. 
DEDIPAC staat voor ‘DEterminants of DIet and Physical ACtivity’ – oftewel factoren die van 
invloed zijn op voeding en lichamelijke activiteit. Het belangrijkste doel van DEDIPAC was het 
opzetten van een kennisnetwerk van onderzoekers uit verschillende landen en verschillende 
disciplines die gezamenlijk onderzoek doen naar de meetmethoden, determinanten en 
integrale en beleidsinterventies van voeding, beweging en zitgedrag. In Nederland waren 10 
onderzoeksinstituten betrokken bij DEDIPAC, onder de naam ‘Joint Orange’. Het onderzoek 
binnen DEDIPAC was opgedeeld in drie pijlers: 1) het meten van eet-, beweeg-, en zitgedrag, 
2) het begrijpen van de determinanten van dit gedrag en 3) het onderzoeken van interventies 
om dit gedrag te verbeteren. En dat allemaal als bijdrage aan de ambitie dat Europeanen de 
motivatie, vaardigheden en mogelijkheden hebben om gezonder te eten, minder te zitten en 
meer te bewegen. De belangrijkste prestaties van DEDIPAC zijn: 
• Een netwerk van meer dan 300 Europese onderzoekers uit verschillende landen en 

disciplines. Dit netwerk vormt een stevige basis voor toekomstig onderzoek. 
• Inzicht in de kwaliteit van bestaande meetmethoden voor voeding, beweging en zitgedrag, 

samengevat in een online toolbox.  
• Modellen van de huidige kennis van de determinanten van voeding, beweging en 

zitgedrag, die toekomstig onderzoek zullen informeren en inspireren. 
• Een online toolbox voor het ontwikkelen, implementeren en evalueren van interventies 

voor het bevorderen van een gezonde leefstijl.  
• De eerste stappen richting een Europees surveillance systeem op het gebied van voeding, 

beweging en zitgedrag, en hun determinanten. 
 
Het project ‘Ingrediënten voor een optimaal recept: Een voorstudie naar werkzame 
elementen van Nederlandse interventies gericht op het voorkómen én verminderen van 
overgewicht bij volwassenen’ is afgerond in 2019. Het doel van dit onderzoek was om inzicht 
te krijgen in de werkzame elementen van een integrale aanpak van overgewicht voor 
kwetsbare groepen. De werkzame elementen zijn de onderdelen die ervoor zorgen dat de 
aanpak de gewenste uitwerking heeft. De resultaten van het project zijn onder andere: 
• Overzicht van 21 interventies voor de integrale aanpak van overgewicht en obesitas voor 

kwetsbare groepen in Nederland 
• Panel onderzoek naar de integrale aanpak voor overgewicht en obesitas bij kwetsbare 

groepen in gemeenten. 

https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/preventie/programmas/project-detail/effectiviteitsonderzoek/sign-in-for-a-healthy-life-effect-evaluation-of-an-integrated-e-health-approach-in-disadvantaged-gr/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/preventie/programmas/project-detail/effectiviteitsonderzoek/sign-in-for-a-healthy-life-effect-evaluation-of-an-integrated-e-health-approach-in-disadvantaged-gr/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/preventie/programmas/project-detail/effectiviteitsonderzoek/perfectfitnight-an-integrated-intervention-to-improve-sleep-and-sustainable-employability-of-night/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/preventie/programmas/project-detail/effectiviteitsonderzoek/perfectfitnight-an-integrated-intervention-to-improve-sleep-and-sustainable-employability-of-night/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/gezondheidsbescherming/programmas/project-detail/preventieprogramma-5/financial-incentives-for-successful-smoking-cessation-an-implementation-study-to-increase-reach-and/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/gezondheidsbescherming/programmas/project-detail/preventieprogramma-5/financial-incentives-for-successful-smoking-cessation-an-implementation-study-to-increase-reach-and/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/gezondheidsbescherming/programmas/project-detail/jpi-hdhl/dedipac-jpi-joint-orange/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/preventie/programmas/project-detail/effectiviteitsonderzoek/ingredienten-voor-een-optimaal-recept-een-voorstudie-naar-werkzame-elementen-van-nederlandse-inter/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/preventie/programmas/project-detail/effectiviteitsonderzoek/ingredienten-voor-een-optimaal-recept-een-voorstudie-naar-werkzame-elementen-van-nederlandse-inter/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/preventie/programmas/project-detail/effectiviteitsonderzoek/ingredienten-voor-een-optimaal-recept-een-voorstudie-naar-werkzame-elementen-van-nederlandse-inter/
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• Overzichten van werkzame elementen uit literatuuronderzoek, focusgroep gesprekken 
met 24 mensen uit de doelgroep en 12 groepsinterviews met 25 professionals. 

• Expertmeeting met 26 professionals van 17 verschillende organisaties. 
 
Deze kennis draagt bij aan het bouwen van een ‘model strategie’ voor de aanpak van 
overgewicht en obesitas. Daarmee kan op langere termijn gezondheidswinst geboekt worden 
bij kwetsbare groepen. 
 
Effectiveness of existing policies for lifestyle interventions - Policy Evaluation Network (PEN) 
(2018-2021). Binnen het Joint Programming Initiative - a Healthy Diet for a Healthy life (JPI 
HDHL) hebben 28 onderzoeksinstituten uit zeven Europese landen hun expertise gebundeld, 
samen vormen ze het Policy Evaluation Network (PEN). Het doel van PEN is om bij te dragen 
aan het opvullen van kennislacunes over welke beleidsmaatregelen er in Europa zijn 
doorgevoerd, wat het effect daarvan is op leefstijl en wat de gevolgen zijn voor 
sociaaleconomische gezondheidsverschillen. 
  

https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/gezondheidsbescherming/programmas/project-detail/jpi-hdhl/effectiveness-of-existing-policies-for-lifestyle-interventions-policy-evaluation-network-pen/
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Bijlage 5 – Erkende leefstijlinterventies Interventiedatabase Gezond en Actief Leven 
 
In de Interventiedatabase Gezond en Actief Leven zijn erkende interventies voor 
gezondheidsbevordering in Nederland te vinden. Dit is een gezamenlijk initiatief van 
Kenniscentrum Sport & Bewegen en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 
(RIVM). Een eis voor erkenning is dat er minimaal twee studies zijn uitgevoerd naar het effect 
van de interventie. Voor het hoogste niveau, sterke aanwijzingen voor effectiviteit, is de eis 
dat er twee gecontroleerde studies zijn en dat dat gedragsverandering zes maanden wordt 
volgehouden. In deze database zijn ook interventies gevonden waarnaar effectonderzoek is 
gedaan op de lange termijn van 12 maanden (soms is hierbij niet helemaal duidelijk of er 
binnen dit jaar nog een bepaalde begeleiding is geweest vanuit de interventie of dat het gaat 
om 12 maanden na het stoppen van de interventie) en die na 2014 een erkenning hebben 
gekregen van eerste aanwijzingen voor effectiviteit tot sterke aanwijzingen voor effectiviteit. 
Zie hieronder meer informatie. 
 
Gecombineerde leefstijlinterventies door de basisverzekering vergoed 
Ten eerste vergoedt de basisverzekering op dit moment vier erkende gecombineerde 
leefstijlinterventies. Bij een gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) staat de combinatie van 
voeding, bewegen en gedrag centraal: 
 

• Het SLIMMER project is bedoeld voor mensen van 40-70 jaar met overgewicht en een 
verhoogd risico op type 2 diabetes (prediabeten) en/of mensen met obesitas. De DHD-
index score, die aangeeft in welke mate men voldoet aan de Nederlandse 
voedingsrichtlijnen, is significant hoger in de interventiegroep dan in de controlegroep, 
zowel op 12 als 18 maanden na afloop van de interventie. Ook zware fysieke 
activiteiten en fysieke fitheid verbeterden zowel na 12 als na 18 maanden. SLIMMER is 
erkend op het niveau van goede aanwijzingen voor effectiviteit. 
 

• BeweegKuur heeft als doel het realiseren van gezondheidswinst bij mensen met een 
(zeer) hoog gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico. Na één jaar BeweegKuur is onder 
andere het beweeggedrag significant verbeterd en het voedingsgedrag op 
verschillende punten. Dit blijft ook deels behouden een jaar na afloop van de 
interventie. Beweegkuur is erkend op het niveau eerste aanwijzingen van effectiviteit. 
 

• De derde erkende GLI, het CooL-programma, is gericht op volwassenen met 
overgewicht met daarbij een verhoogd risico op diabetes mellitus type 2 (DM 2) of 
cardiovasculaire aandoeningen en volwassenen met obesitas. Onder andere op 
gewichtsverlies is op de lange termijn (2 jaar) een positief effect waarneembaar. De 
uitkomstmaat bestond niet uit gemeten gedrag. CooL is erkend op het niveau eerste 
aanwijzingen van effectiviteit. 
 

• De doelgroep van Samen Sportief in Beweging (SSiB) zijn volwassenen (18-80 jaar) 
met overgewicht, een ongezond beweeg- en eetpatroon, een slechtere 
gezondheidsbeleving dan gemiddeld en een lage sociaal economische status. Het 
Erasmus MC heeft twee effectstudies uitgevoerd. De eerste studie toont aan dat bij 

https://interventies.loketgezondleven.nl/leefstijlinterventies/interventies-zoeken/1401417
https://interventies.loketgezondleven.nl/leefstijlinterventies/interventies-zoeken/1800158
https://interventies.loketgezondleven.nl/leefstijlinterventies/interventies-zoeken/1800053
https://interventies.loketgezondleven.nl/leefstijlinterventies/interventies-zoeken/1402450
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mensen met overgewicht het gewicht daalt, de buikomvang verkleint en de zelf 
ervaren gezondheid stijgt tot een jaar na start met de basiscursus van SSiB. In de 
tweede studie zijn voor 183 van de 270 deelnemers (68%) inzichten gekregen over de 
gezondheidseffecten op de deelnemers met een laag sociaal economische status. In de 
beoogde doelgroep met een lagere sociaaleconomische status nam het gewicht 
gedurende de basiscursus van de interventie af en dit bleef dalen tot een jaar na de 
interventie. Ook een jaar na start van de interventie waren positieve veranderingen te 
zien voor BMI, buikomvang en zelf ervaren gezondheid. SSiB is erkend op het niveau 
eerste aanwijzingen van effectiviteit. 

 
Sterke aanwijzingen voor effectiviteit 
De interventie ‘Steun bij stoppen 1.0’ is bedoeld voor volwassen rokers die bereid zijn om 
binnen zes maanden te stoppen en lijkt ook na 12 maanden effectief. 
 
Goede aanwijzingen voor effectiviteit 
Actief Plus is een beweegcoach op afstand die 50-plussers motiveert meer te gaan en te 
blijven bewegen. Actief Plus is beschikbaar in een papieren en een online variant. Twaalf 
maanden resultaten tonen aan dat de schriftelijke interventie effectief is in het bevorderen 
van het aantal minuten fysieke activiteit. Hoewel de online versies niet tot een significante 
toename in beweeggedrag leidden, wisten de online interventies wel een afname in het 
beweeggedrag (welke gemeten werd in de controle groep) te voorkomen. Dankzij Actief Plus 
kan het aantal 50-plussers met ziekten als diabetes, darmkanker, borstkanker en hart- en 
vaataandoeningen binnen 5 jaar met 3% afnemen. Tevens is geëvalueerd hoe Actief Plus het 
beste landelijk geïmplementeerd kon worden. Steeds meer gemeenten bieden Actief Plus nu 
aan. 
 
RookVrijHart richt zich op mensen die roken en met een coronaire hartziekte op de 
verpleegafdeling Cardiologie in het ziekenhuis zijn opgenomen. De interventie is 
(kosten)effectief (Berndt et al., 2014, 2015, 2016, 2017). De (kosten)effectiviteitsstudie laat 
respectievelijk 10% en 6% meer stoppers na 6 en 12 maanden zien in de telefonische 
coachingsgroep (TC) tegenover de gebruikelijke zorg (UC). Subgroepanalyses na 12 maanden 
laten een verdubbeling van stoppercentages zien (van 15% naar 30%) bij laagopgeleide 
hartpatiënten en bij patiënten met een lage en matige stopintentie (Berndt et al, 2017). 
 
Het doel van RealFit is dat jongeren in de leeftijd van 13-18 jaar middels de methode RealFit 
zich actief inzetten om een afname of stabilisatie van hun overgewicht te bewerkstelligen. 
Effectonderzoek laat zien dat er een jaar na RealFit een duidelijk significante afname is van 
BMI en buikomtrek en dat de lichamelijke fitheid is toegenomen. Er is geen significant effect 
gevonden op voeding- en beweeggedrag. Het feit dat er een verandering in BMI, buikomtrek 
en lichamelijke fitheid is opgetreden, lijkt echter aan te geven dat er wel degelijk iets 
veranderd moet zijn in het gedrag van de deelnemers. De verschillen zijn wellicht niet groot 
genoeg om significant te zijn (of de onderzoeksgroep is te klein). 
 

https://interventies.loketgezondleven.nl/leefstijlinterventies/interventies-zoeken/1600189
https://interventies.loketgezondleven.nl/leefstijlinterventies/interventies-zoeken/1401697
https://interventies.loketgezondleven.nl/leefstijlinterventies/interventies-zoeken/1700098
https://interventies.loketgezondleven.nl/leefstijlinterventies/interventies-zoeken/1400268
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Eerste aanwijzingen voor effectiviteit 
Cool2BFit, richt zich op kinderen in de basisschoolleeftijd van 8 tot en met 13 jaar met 
overgewicht of obesitas, waarbij de oorzaak een inactieve leefstijl en een ongezond 
voedingspatroon is. Cool 2B Fit heeft na anderhalf jaar positieve effecten op gewicht, BMI, 
vetpercentage en conditie. De conditie van de deelnemers blijft, na het stoppen van de 
intensieve fase, verbeteren tot een jaar daarna. In 2018 is de interventie nogmaals onderzocht 
waaruit blijkt dat het volgen van het programma samenhangt met een gezonder gewicht, 
verbeterde conditie en positievere competentiebeleving voor de sub-schalen sportieve 
vaardigheden, fysieke verschijning en gevoel van eigenwaarde. Dit effect was het grootst na 
de intensieve fase, maar bleef bestaan aan het eind van de follow-up fase na achttien 
maanden. Uit vragenlijstonderzoek bij de kinderen naar het effect van Cool 2B Fit op het 
gewicht en de voedingsinname bij een subpopulatie van wie voedingsdata beschikbaar waren, 
blijkt dat de voedingsinname (toename in ontbijten, groente en fruitconsumptie, gezond beleg 
op brood en kleiner portiegroottes) verbeterde en gezonde snack inname toenam van T4 (6 
maanden) tot T8 (18 maanden) (Holtkamp 2018). Alleen de inname van frisdrank was na 18 
maanden niet afgenomen. Bij de start van de interventie hadden van de 98 kinderen van wie 
voedingsdata beschikbaar waren, 69 (70%) kinderen obesitas. Na 18 maanden interventie 
was dit nog bij 40 kinderen het geval (41%). Aan het einde van de interventie, bereikten 
negen (9%) kinderen een gezond gewicht. De gemiddelde afname van de BMI-SDS van T0 tot 
T4 was -0,307 (p<0,001) (N=85) en van T4 tot T8 - 0,423 (P<0,001) (N=67). 
 
Sociaal Vitaal laat geen effect zien op gedrag maar wel op fysieke fitheid. Sociaal Vitaal is een 
programma dat is bedoeld voor zelfstandig wonende ouderen (60-85 jaar) met een laag 
opleiding- en/of inkomen, die onvoldoende lichamelijk actief zijn, eenzaam zijn en weinig 
veerkracht hebben om te kunnen omgaan met veroudering. Het doel van Sociaal Vitaal is het 
bevorderen van het ‘gezond ouder’ worden van de doelgroep. Voor fysieke fitheid 
(beenkracht en uithoudingsvermogen) en ervaren eenzaamheid zijn significante effecten 
gevonden, tot zelfs 5 jaar na start met de interventie. Voor de andere uitkomstmaten, 
waaronder lichamelijke activiteit, vond de commissie onvoldoende bewijs (te weinig studies 
en/of onvoldoende effect). 
 
Twee gevonden interventies Lekker Fit! Basisonderwijs en Gezonde Kinderen in een Gezonde 
Kindomgeving (basisonderwijs en speciaal onderwijs) zijn schoolsetting-specifiek, waarbij de 
positieve langdurige resultaten worden gemeten na de start (en niet na afloop) van de 
interventie die doorloopt in de jaren dat kinderen op school zitten. 
 
Goed onderbouwd 
PRISMA (preventie) Hart- en Vaatziekten heeft een lagere erkenning gekregen, namelijk ‘goed 
onderbouwd. Hierbij toch een korte omschrijving omdat de interventie recentelijk is erkend 
en specifiek gericht op mensen met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten in de 
eerstelijnszorg (geïndiceerde preventie) of mensen met hart- en vaatziekten (na hartinfarct). 
De interventie is geschikt als informatiemodule van de hartrevalidatie binnen het ziekenhuis, 
uitgebreid met behandeling en gevolgen van hart- en vaatziekten (zorggerelateerde 
preventie). Mogelijk is dit een interessante interventie voor vervolgonderzoek naar de 
effectiviteit (of waar al vervolgonderzoek naar wordt gedaan). PRISMA is een compacte 

https://interventies.loketgezondleven.nl/leefstijlinterventies/interventies-zoeken/1401956
https://interventies.loketgezondleven.nl/leefstijlinterventies/interventies-zoeken/1402368
https://interventies.loketgezondleven.nl/leefstijlinterventies/interventies-zoeken/1500280
https://interventies.loketgezondleven.nl/leefstijlinterventies/interventies-zoeken/1500280
https://interventies.loketgezondleven.nl/leefstijlinterventies/interventies-zoeken/1900130
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zelfmanagement educatieprogramma (2 x 2,5-3,5 uur) in groepsverband (8-12 deelnemers) 
gegeven door twee zorgverleners getraind in de PRISMA methodiek. Er wordt gewerkt aan de 
intentie van deelnemers om zijn/haar leefstijlgedrag de aankomende drie maanden te 
veranderen en daarvoor een concreet, persoonlijk actieplan op te stellen. Onderzoek naar 
haalbaarheid, geschiktheid en acceptatie van PRISMA laat zien dat de cursussen haalbaar en 
uitvoerbaar zijn in de praktijk, goed gewaardeerd worden door deelnemers, inhoudelijk 
afgestemd zijn op behoeften en medisch profiel van de deelnemers. 
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Bijlage 6 – Ambitie en doelstellingen bij de overige thema’s op de 
onderzoeksagenda 
 
Thema 1 ‘Eerder herkennen van hart- en vaatziekten’ 
 
Ambitie: We willen hart- en vaatziekten eerder herkennen. Zo kunnen we deze ziekten 
behandelen voordat ze écht toeslaan. Dit redt levens en voorkomt onherstelbare schade. 
 
Doelstelling: In 2030 kunnen we vijfentwintig procent vaker hart- en vaatziekten herkennen 
voordat ze écht toeslaan. 
 
Hernieuwde subdoelen: 
1. In 2023 is er een uitgewerkt plan voor een landelijk aanpak gericht op het actief opsporen 

van hart- en vaatziekten ontwikkeld, dat in 2030 landelijk is geïmplementeerd. 
2. In 2025 weet de helft van de mensen of hart- en vaatziekten in hun familie voorkomen. 
3. In 2030 zijn er nieuwe tests en diagnostische strategieën om hart- en vaatziekten vast te 

stellen of uit te sluiten. 
 
 
Thema 2 ‘Hart- en vaatziekten bij vrouwen’ 
 
Ambitie: We willen hart- en vaatziekten bij vrouwen net zo goed voorkomen, herkennen en 
behandelen als bij mannen. Daarvoor is het nodig dat in onderzoek én zorg de verschillen 
tussen mannen en vrouwen standaard in acht worden genomen. De kennisachterstand over 
vrouwen moet zo snel mogelijk worden ingehaald. 
 
Doelstellingen: 
1. Vanaf 2015 is het bij onderzoek dat mede door de Hartstichting wordt gefinancierd 

standaard dat de verschillen tussen mannen en vrouwen in acht genomen worden. 
2. In 2020 is alle bestaande kennis over verschillen tussen mannen en vrouwen in kaart 

gebracht en in 2025 wordt deze toegepast in de zorg. 
3. In 2040 zijn de overgebleven grote kennislacunes op het gebied van hart- en vaatziekten 

bij vrouwen weggewerkt. 
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Thema 3 ‘Betere behandeling van hartfalen en hartritmestoornissen’ 
 
Ambitie: We willen dat mensen met boezemfibrilleren en hartfalen met een goede kwaliteit 
van leven ouder worden. Daarom willen we boezemfibrilleren en hartfalen opsporen als 
mensen nog geen of nauwelijks klachten hebben. Ook willen we betere behandelingen zodat 
mensen met minder klachten leven en de versnelde veroudering van het hart wordt afgeremd 
of zelfs gestopt. 
 
Doelstellingen: 
1. Voor iedere patiënt met diastolisch hartfalen en boezemfibrilleren een behandeling die de 

versnelde veroudering van het hart stopt. 
2. In een vroeg stadium boezemfibrilleren en diastolisch hartfalen herkennen. 
3. Een behandeling voor diastolisch hartfalen en boezemfibrilleren die de klachten 

vermindert en de veroudering van het hart afremt. 
4. Patiënten met boezemfibrilleren en hartfalen ontvangen de juiste zorg op de juiste plek. 
 
 
Thema 4 ‘Acute behandeling van beroertes’ 
 
Ambitie: We willen voor alle mensen met een beroerte zo snel mogelijk de beste behandeling, 
afgestemd op de individuele patiënt. Zo voorkomen of beperken we hersenschade door 
beroertes. Veel meer patiënten overleven hierdoor een beroerte en leiden hun dagelijks leven 
daarna weer zelfstandig. 
 
Doelstellingen voor 2025: 
1. Bij meer patiënten start de behandeling binnen 1,5 uur na de eerste klachten. 
2. Meer patiënten leiden na een beroerte weer een zelfstandig leven. 
3. Per jaar overlijden duizend mensen minder aan een beroerte. 
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